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Rašytinės procedūros pradžia – 2018 m.  kovo 27 d. 
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DARBOTVARKĖ  

 

1. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. 51/9S-26 

„Dėl Tauragės regiono plėtros plano 2014–2020 m. patvirtinimo“ pakeitimo. 

2. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 51/9S-23 

„Dėl Lietuvos  Respublikos aplinkos ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos priemonės 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“ iš 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Tauragės regiono projektų 

sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

3. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, 

gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems 

asmenims, įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Tauragės regiono projektų sąrašo patvirtinimo. 

4. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimo „Dėl 

Tauragės regiono projektų, siūlomų bendrai finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo 

priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 

renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo. 

5. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos 2017 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. 51/9S-

10 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos 

ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Tauragės regiono prioritetinio ir rezervinio projektų 

sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. 

6. Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 

prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 

08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ 

įgyvendinimo plano keitimo projekto derinimo. 

7. Dėl informacijos apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, valstybiniame 

atliekų Tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą 

atliekų tvarkymo srityje pateikimo. 

8. Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3-

265(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 

prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo 

skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto derinimo. 

9. Dėl RPT veiklos ataskaitos už 2017 metus pateikimo.  


